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وقتی قرار اســت کاری را از فرزندتان بخواهید شــاید مهمتر از آن کار ،شیوهای است
که درخواســت میکنید یا دســتور میدهید .در واقع نحوه بیــان یک موضوع خیلی
مهمتــر از خــود آن موضوع اســت و روی فرمانبــرداری کودک اثر میگذارد .بیشــتر
والدین هنگام بیان خواستهها یا دستورات خود اشتباه های زیر را مرتکب میشوند:
تهای زنجیر های
درخواس 
وقتــی چندین وظیفه را پشــت ســرهم به فرزندتــان محول میکنید و چندین خواســته
پــی در پــی از او داریــد ،فرزندتــان به احتمال زیاد اشــتباه میکند چــون توانایی به خاطر
سپردن همه آنها را ندارد .بنابراین به جای آنکه بگویید« :مسواک تو بزن ،لباس تو عوض
کــن ،پنجــره رو ببند ،موهاتو شــونه کن و بخواب» ،این دســتورات را بخشبنــدی کرده و
بگویید« :اول مسواک تو بزن و لباست رو عوض کن تا بعد بگم باید چی کار کنی».
دستورات مبهم و پیچیده
دســتورات مبهم ،دســتوراتی هســتند که برای کودک واضح و روشــن نیستند و کودک
دقیقاًمنظور شما را متوجه نمیشود؛ مثالً میگویید« :آنقدر شیطونی نکن» و شیطنت
از نظــر شــما هیاهــو و فریاد زدن کودک اســت امــا او نمیداند دقیقاً به چه چیز اشــاره
داریــد ،یــا میگویید« :بچه خوبی بــاش» و خوب بودن را بــرای او معنی نمیکنید .هر
چه میخواهید ،صریح ،دقیق و شفاف برای کودک بیان کنید تا انجام دهد .دستورات
پیچیده هم دســت کمی از دســتورات مبهم ندارند .ممکن است به فرزندتان بگویید:
«اتاق تو مرتب کن» ،اما منظورتان این باشد که اتاقت را جارو بکش ،بهم ریختگیها
را جمع کن ،لباسهای تمیز و کثیف را تفکیک کن و هر کدام را در جای خودش بگذار.
اما با گفتن یک جمله «اتاق تو مرتب کن» باید انتظار داشته باشید که فرزندتان فقط
بخشی از آنچه را در ذهن شما میگذرد  ،انجام دهد نه همه را.
استفاده از افعال منفی
بعضــی از والدین فقط به کــودک میگویند چه کاری را انجام ندهد و جایگزینی
بــرای آن کار در نظــر نمیگیرنــد؛ مثالً میگوینــد« :ندو ،داد نــزن ،بیادبی نکن،
ناخنک نزن و »...همین باعث میشود کودک انگیزهای برای سرپیچی و لجبازی
پیدا کند .به جای این کلمات بگویید« :آرام راه برو ،یواشتر حرف بزن ،از کلمات
خوب استفاده کن ،صبر کن وقتی شام را آوردم بخور و»...
کودکانه
درگیر شدن با دلیل و منطق
الهام آزاد
گاهــی والدیــن در تله بیان دلیل و منطق میافتنــد و راه را برای مجادله و مباحثه
فرزندشان باز میکنند .در نتیجه ،باید منتظر سرپیچی فرزند از دستورات باشند .به
جای آنکه بگویید« :زود باش درســاتو بخون چون قراره امشــب بریم بیرون و ممکنه از درســات عقب بمونی» ،بگویید« :درسات
رو تا ســاعت  6بخون که بعدش باید بریم بیرون» .این نحوه بیان ،کامالً خبری و دســتوری اســت .اما در شــیوه اول ،شــما طوری
خواستهتان را بیان میکنید که فرزندتان میتواند آن را نادیده بگیرد و با بهانه تراشی برای انجام دستورات شما زمان بخرد.

اشتباه های رایج
در دستور دادن به کودک

مدیر میشوم
یا نه؟

موفقیت
یگانه خدامی

وقتی به فکر پیشــرفت هســتید و فکر میکنید وقتش رســیده که از یک کارمند به
یک مدیر تبدیل شــوید باید ببینید واقعاً شــرایطش را داریــد یا نه ،این فقط زاده
حس و حال جاه طلبانه شماست.
شــاید به نظرتان نگاه مدیران باالدســتی کافی اســت تا شــما را انتخــاب کنند اما
باید خودتان هم به نتیجه قطعی درباره این موضوع برسید .آن وقت میتوانید
حــدس بزنید پیشــنهاد شــما برای ترفیع و رســیدن به ســمت مدیریتی از ســوی
مدیران قبول میشود یا نه .این عالیم میتواند به شما کمک کند:
یکــی از ایــن عالمتهــا رفتــار همکارانتان نســبت به شماســت .اگــر آنها با
احترام با شــما رفتــار میکنند ،به نظراتتــان عالقه دارنــد و آن را تأیید میکنند
و به نظرشــان شــما وظیفه شــناس ،اخالق مدار و حرفهای هســتید و میتوانید تا
حدود زیادی مطمئن شــوید که هم شــما آمادگی مدیر شدن را دارید و هم اینکه
به احتمال زیاد بهعنوان مدیر انتخاب میشوید.
کنجکاویهای شــما یکی دیگر از نشــانه هاســت .مثالً اگر دوســت دارید آگاه
شوید مسیر کار شرکت چگونه است ،چطور کسب درآمد میکند و چطور میشود
در بــازار رقابت کــرد و در این رقابت برنده شــد .این کنجکاویها میتواند نشــان
دهنــده ایــن هم باشــد که شــما میتوانیــد برنامههایی برای بهتر شــدن شــرایط
مجموعه داشته باشید.
رفتار و تصمیمگیری مدیران چه خوب باشــد و چه بد بســیار آموزنده اســت.
اگر به این مسائل دقت کردهاید و این نکات را یاد گرفتهاید میتوانید مدیر خوبی
باشید و حتماً مدیرانتان هم همین نگاه را نسبت به شما دارند.
بعضــی کارمنــدان فقط سرشــان به کار خودشــان گرم اســت و کاری به بقیه
بخشهــا و کارمندان ندارند .اما اگر شــما برعکس آنها هســتید و ســعی میکنید
با بخشهای دیگر ارتباط خوبی ایجاد کرده و با آنها همکاری کنید نشــان دهنده
این است که میتوانید ترفیع بگیرید و پیشرفت کنید.
اینکــه تــاش کنیــد خودتــان و دیگــران را بهتر بشناســید هم عالمتی بســیار
مهم اســت .بدون اینکــه ضعفها و تواناییهــای خودتان و البتــه دیگران یعنی
کارمندان و مدیران دیگر را بشناسید نمیتوانید بر آنها مدیریت کنید و مجموعه
تحت مدیریتتان را بچرخانید .اگر برعکس این هستید یعنی آماده اید.
اگر همکارانتان با شــما مشورت میکنند و میپرسند نظرتان درباره مسائل
مختلف چیســت یعنی شــما و افکار و نظراتتان را قبول دارند .ضمن اینکه اگر
شما به این پرسشها درست پاسخ میدهید نشان دهنده این است که میتوانید

بهعنوان یک مدیر هم آنها را راهنمایی کنید.
سؤالها و مشورتهایی که دربارهاش توضیح دادیم معنایش این است که به نظر همکارانتان شما همین االن هم بخشی
از کارها را مدیریت میکنید .در واقع شما از روند کارها و فرآیندهای شرکت آگاهید و با همه بخشها بدرستی همکاری میکنید.
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آداب مشاجره

دعــوا در هر زندگیای
همسرانه
جـــــــریــــــــــــــان دارد.
خــــوشبخــــتتــــرین
عطیه میرزا امیری
زوجها هم با هم دعوا
و گاه برای مسائل بیهوده جنگی به پا میکنند.
اما برنده این نبرد کســانی هســتند کــه بتوانند
حتــی در اوج اختالف نظرها هــم پیروزمندانه
با مسائل کنار بیایند .اما چطور میشود؟
یکــی از مهمتریــن مســائلی کــه گاه بعضــی
مردهــا آن را فرامــوش میکنند این اســت که،
موقــع تعــارض و دعــوا با همسرشــان دســت
از جنــگ قــدرت بکشــند و ایــن بــاور احمقانه
را دور بریزنــد کــه باید هرطوری هســت نشــان
دهنــد قدرت با مرد خانه اســت و حرف حرف
اوســت! آقایــان محتــرم مردانگــی خــود را
تضمینــی بــر این ندانید که حق با شماســت و
دیگران باید برایتان کوتاه بیایند .حقیقت این
اســت که این امر عــاوه بر اینکه همســرتان را
نســبت به شــما دلزده میکند ،باعث میشود
اگــر دختری داشــته باشــید ،این دختــر بعدها
در زندگــی شــخصی خــود در مقابــل مــردان
دچار کمبود اعتماد به نفس شــود و اگر پسری
دارید ،پســرتان با شــما همانندســازی میکند
و بعدهــا زورگــو و مســتبد با زنــان اطراف خود
برخــورد میکنــد .ایــن چنیــن میشــود کــه در
دعوایــی کــه میــان همســرتان رخ میدهــد،
عــاوه براینکــه تأثیــری مخــرب روی روح و
روان همســرتان میگذارید ،میراثی معیوب و

احمقانه را به فرزندانتان میدهید که از طریق
آن مردســاالری را در مغز آنها ناخودآگاه وارد
میکنید تا نســل به نســل این تفکر را به دوش
خــود میکشــند .بپذیریــد گاهی ممکن اســت
حق با شــما باشد ،اما طرف مقابلتان دشمن
نیست که بخواهید حقانیت حرفتان را به هر
طریقــی به او ثابت کنید .خیلی اوقات پیروزی
در این اســت که با صبوری و ســکوت دســت از
تقال برای حقانیت حرفی بردارید.
زوجهایــی میتواننــد در دعواهــا بــا اعصاب و
عــزت نفســی ســالم بیــرون بیاینــد کــه بدانند
در چــه زمانــی بایــد عقبنشــینی کننــد ،نــه
اینکه دائم به فکر پیشــروی باشــند و بخواهند
هرجوری هســت حرف و عقیده خودشان را به
کرســی بنشــانند .همچنین خانمهای محترم
به خاطــر داشــته باشــند ،نبایــد دلخوریهای
قبلــی را پیش بکشــند و جوری مســائل ســابق
را نبش قبر کنند که موضوع و مســأله فعلی از
یــاد برود .هر دلخوری باید در زمان خود طرح
و حــل شــود .اگــر دلخوریهــای قبلــی دســت
نخــورده و حــل نشــده باقــی مانــده ،دعــوای
حاضر زمان مناســبی برای پیش کشیده شدن
مشاجرات حل نشده قبلی نیست.

